
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ* излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото кннго-
_ _ водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 620 динари. - Аконтација на 
претплатата за 1988 година изнесува 20.800 ди-
нари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редакција 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155; Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

612. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава/ 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 

ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ 
ПРИХОД И ДОХОДОТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за вкупниот приход и доходот, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 
јули 1988 година. 

П бр. 853 
29 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ 

^ Член 1 
Во Законот за вкупниот приход и доходот („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87 и 31/88) во 
член 28а ставот 6 се менува и гласи: 

„Годишната стапка на растежот на цените на мало од 
ст. 3 и 4 на овој член се утврдува секој месец врз основа на 
податоците за растежот на цените на мало во претходни-
от месец. Таа стапка се користи за утврдување на ревало-
ризацијата на обврските и побарувањата од ст. 3 и 4 на 
овој член во наредниот месец.". 

, По став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Ревалоризација на обврските и побарувањата по ос-

нов на примарната емисија се врши по стапка што ја опре-
делува Народната банка на Југославија.". 

Досегашните ст. 7 и 8 стануваат ст. 8 и 9. 
Во досегашниот став 9, кој станува став 10, бројот: 

„8" се заменува со бројот: „9". 

Член 2 
Во член 40 став 1 во точка 5 на крајот точката се заме-

нува со точка и запирка и се додаваат точ. 6, 7 и 8, кои гла-
сат: 

„6) месечната стапка на растежот на цените на мало 
до последниот ден во месецот; 

7) годишната стапка на растежот на цените на мало 
пресметана врз основа на стапката на растежот на цените 
на мало од точка 6 на овој став - до последниот ден во ме-
сецот; 

8) месечната стапка на растежот на цените на произ-
водителите на индустриски производи - до 10 во месецот 
за претходниот месец.". 

Член 3 
Член 40а се менува и гласи: 

. „Народната банка на Југославија ги утврдува и ги об-
јавува во „Службен лист на СФРЈ": 

1) стапката на ревалоризацијата на обврските и поба-
рувањата по основ на примарната емисија - до 10 во месе-
цот за претходниот месец; 

2) односот на стапката на растежот на цените на про-
изводителите на индустриски производи и стапката на 
растежот на номиналниот ефективен курс за периодот од 
претходното тримесечје до крајот на секој месец од теков-
ното тримесечје - до 10 во месецот.". 

Член 4 
Член 49 се менува и гласи: 
„Износите лресметани врз товар на обртните сред-

ства по основ на залихи на недовршено производство на 
производи и услуги, полупроизводи, делови од сопствено-
то производство и готови производи не можат на крајот 
на годината во збир да бидат поголеми од износите ут-
врдени според просечната продажна цена на тие произво-
ди, услуги и делови, остварена со продажба во последниот 
месец од годината. Ако основната организација не вршела 
продажба во тој месец, просечната продажна цена ќе ја ут-
врди врз основа на податоците за движењето на цените на 
производите на производителите на исти или слични про-
изводи. 

Набавната вредност на стоките на залихи пресметана 
врз товар на обртните средства не може на крајот на годи-
ната во збир да биде поголема од вредноста на тие стоки 
утврдена според просечната продажна цена на тие стоки 
остварена со продажба во последниот месец од годината. 
Ако основната организација не вршела продажба во тој 
месец, просечната продажна цена ќе ја утврди врз основа 
на податоците за движењето на цените на производите на 
производителите на исти или слични производи. 

Разликата помеѓу вредноста на залихите искажана во 
книговодството и вредноста на залихите утврдена според 
одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се надоместува од вкуп-
ниот приход. 

Сојузниот извршен совет го пропишува начинот на 
утврдување на просечните нето продажни цени, начинот 
на утврдување на цените на залихите искажани во книго-
водството и начинот на пресметување на разладите во це-
ните.". __ 

Член 5 
Во член 82 став 2 по зборот: „производи" се додаваат 

запирка и зборовите: „односно до стапката на растежот на 
цените на мало", а зборовите: „став 4" се заменуваат со 
зборовите: „став 11". 

Член 6 
Во член 107а став 4 се брише. 
Досегашниот став 5 станува став 4. 
Ст. 6, 7 и 8 се заменуваат со нов став 5, кој гласи: 
„Одредбите на чл. 28 до 41 од овој закон, освен одред-

бите што ги уредуваат начинот на пресметување и рокови-* 
те за плаќање на ревалоризацијата и каматата, како и од-
редбите на член 30 од овој закон, не се применуваат врз 
Народната банка на Југославија и врз народните банки на 
републиките и на автономните покраини.". 

Член 7 
< Во член 130 став 6 зборовите: „да ги намалат во 1987 

година до 100%, а во 1988 година до 75%" се заменуваат со 
зббровите: „да ги намалам во 1987 и 1988 година до 100%". 



Страна 1294 - Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 3 август 1988 

Став И се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на член 107а став 3 од 

овој закон, одредбата на член 27 став 2 точка 1 од овој за-
кон се применува од 1 јануари 1989 година.". 

По став 11 се додава нов став 12, кој гласи: 
„Одредбата на член 27 став 2 точка 1 од овој закон не 

се однесува на втасаните ненаплатени побарувања на бан-
ката од организации на здружен труд по кредитите што ги 
намирила банката спрема странство, а за кои А се обезбе-
дени средства со законот.". 

Член 8 
ОЅф^дбите на член 1 од овој закон се применуваат од 

1 јули'Т988 година 
Член 9 

Ово^ закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на (^ФРЈ". 

613. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА 
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕД-
СТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И ^ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ИНВЕСТИЦИИ ВО 1988 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измена на Законот за при-

времено ограничување на располагањето со општествени-
те средства за нестопански и непроизводствени инвести-
ции во Д98В година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година. 

П бр. 856 
29 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРА-
НИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕС-
ТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРО-

ИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремено ограничување на распола-

гањето со општествените средства за нестопански и не-
производствени инвестиции во 1988 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 84/87) во член 3 став 1 точка 3) се мену-
ва и гласи: 

„3) вложувањата за набавка на нестопанска и ^про-
изводствена опрема што се вршат од амортизацијата што 
за таквата опрема е пресметана во 1988 година а не е по-
трошена или ангажирана за Друга намена, а за набавката 
на опрема за вршење дејности на образование, здравство 
и социјална заштита и од средствата на деловниот фонд 
до износот на амортизацијата пресметана од 1 јануари 
1984 година до 31 декември 1987 година што не се потро-
шени или ангажирани за друга намена;". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од д?нот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

614. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО р Г -
РАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВ-
НИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИ-

ТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА 
ВО 1988 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за привремено ограничување на располагањето 
со дел од општествените средства на општественогполи-
тичките заедници и на самоуправните интересни заедници 
од општествените дејности за потрошувачка во 1988 годи-
на, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Со-
јузниот собор од 29 Јули 1988 година. 

П бр. 857 
.29 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 

1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремено ограничување на распола-

гањето со дел од општествените средства на општествено-
-политичките заедници и на самоуправните интересни за-
едници од општествените дејности за потрошувачка во 
1988 година, („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/88) во член 
1 став 1 точка 2) процентот: „146,0%" се заменува со про-
центот: „131,0%", а во точка 3 процентот: „127,0%" се за-
менува со процентот: „123,0%". 

Во став 2 на крајот, по зборовите: „банките" се дода-
ваат зборовите: „и зголемени за помалку остварените при-
ходи од дозволениот износ во односниот период на 1987 
година односно намалени за повеќе остварените приходи, 
во согласност со Законот за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените средства на општестве-
но-политичките заедници и на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности за потрошувачка во 
1987 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/87, 65/$7, 
75/87 и 84/87).". 

Член 2 
Во член 6 став 4 зборот: „можат" се заменува со збо-

ровите: „се должни", а по зборот: „период" се додаваат 
зборовите: „почнувајќи од периодот јануари-август 1988 
година". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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615. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна, Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТАТА НА СО-

ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ВРЗ ПРЕТСТАВКИТЕ И 
ПРЕДЛОЗИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за работата на сојузните органи врз претставките 
и предлозите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор, од 29 јули 1988 година. 

П бр. 850 N 
29 јули 1988 година 
Белград _ 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РА-
БОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ВРЗ ПРЕТСТАВ-

КИТЕ И ПРЕДЛОЗИТЕ 

Член 1 
Во Законот за работата на сојузните органи врз пре-

тставките и предлозите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/77), називот на законот се менува и гласи: 

„Закон за работата врз претставките и предлозите 
упатени до сојузни органи". 

Член 2 
Во член 1 став 1 зборовите: „Претседателот на Репуб-

ликата" се бришат. 
Став 2 се менува и гласи: 
„Одредбите на овој закон се применуваат и во рабо-

тата врз претставките и предлозите што на сојузни органи 
им ги упатуваат организации на здружен труд и други са-
моуправни организации и заедници, општествено-поли-
тички или други општествени организации, органи на оп-
штествено-политичките заедници, зудруженија на граѓани 
и други граѓански правни лица.". 

Член 3 
Во член 2 зборовите: „правни интереси и обврски", се 

заменуваат со зборовите: „обврски и интереси". 
По став 1 се додава став 2 кој гласи: 
„Претставките и предлозите се предаваат непосредно 

или се доставуваат по пошта писмено, или на барање од 
подносителот усно се соопштуваат на записник.". 

Член 4 
Член 3 се менува и гласи: 
„Сојузните органи ги разгледуваат претставките и 

предлозите што се однесуваат на остварување, загрозува-
ње, повреда или заштита на слободите, правата и 
должностите на човекот и граѓанинот што се остваруваат 
односно исполнуваат врз основа на Уставот на СФРЈ, на 
уредување односно обезбедување на односите што ги 
вршат сојузните органи во остварувањето на правата и 
должностите на федерацијата и на остварување на права-
та, должностите и одговорностите на сојузните органи и 
организации.". 

Член 5 
Во член 5 по став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„При разгледувањето на претставките и предлозите 

може да присуствува и нивниот подносител, ако сојузниот 

орган оцени дека е тоа потребно заради утврдување на 
фактичката состојба.". 

Член 6 
По член 8 се додаваат чл. 8а и 86, кои гласат: 

„Член 8а 
Ако предмет на претставката односно на предлогот 

правосилно решена работа во судска, управна или друга 
редовна постапка, сојузниот орган ќе го упати подносите-
лот на претставката односно на предлогот да ги користи 
вонредните правни средства што се предвидени со зако-

Ако претставката односно предлогот се однесува на 
прашање кое, по повод поранешна претставка односно 
предлог од истиот подносител, било предмет на разгледу-
вање кај сојузни органи, повторната претставка односно 
предлог во истата работа ќе се земе во постапка само ако 
во него се изнесени нови факти или ако органот при раз-
гледувањето на поранешната претставка односно предлог 
не ги имал предвид сите околности значајни за правилна 
оцена на претставката односно предлогот.". 

Член 7 
Член 9 се менува и гласи: 
„Сојузните органи се овластени, по повод претстав-

ките и предлозите од член 3 на овој закон, да ги испитува-
ат наводите изнесени во претставките и предлозите и да 
заземаат мислења во врска со решавањето на прашањата 
на кои се однесуваат претставките и предлозите. 

Органите на општествено-политичките заедници, на 
самоуправните организации и заедници и другите носите-
ли на самоуправни јавни и други општествени функции се 
должни да ги разгледаат мислењата во врска со претстав-
ките и предлозите што ги разгледуваат сојузни органи и 
за преземените мерки, најкасно во рок од ои дена од денот 
на доставувањето на мислењето да ги известат подносите-
лот и сојузниот орган.". 

Член 8 
По член 9 се додаваат чл. 9а и 96, кои гласат: 

„Член 9а 
Наводите во претставките и предлозите се испитува-

ат преку надлежните органи на општествено-политичките 
заедници, на организациите на здружен труд и на други 
самоуправни организации и заедници, на општествените 
организации, здруженијата на граѓани или на други орга-
низации, како и на носителите на самоуправни, јавни и 
други општествени функции, кои се должни најдоцна во 
рок од 60 дена од денот на доставувањето на барањето на 
сојузните органи да им ги даваат потребните податоци и 
известувања со кои располагаат и, во врска со работата 
врз претставките и предлозите, да им ја дадат потребната 
помош. 

Сојузните органи се овластени, наводите од пре-
тставките и предлозите да ги испитуваат непосредно во 
соработка со органите и организациите од став 1 на овој 
член, кои се должни да им овозможат на сојузните органи 
да вршат увид во списите и другата документација што се 
наоѓаат кај тие органи, организации и заедници, а се одне-
суваат на претставките и предлозите, да направат извод 
од нив и да собираат и други соодветни податоци и извес-
тувања. 

Материјалите, податоците и известувањата од ст. 1 и 
2 на овој член што претставуваат службена или друга тај-
на, сојузниот орган е должен да ги чува како тајна. 

Член 96 
Претставките и предлозите што, во смисла на член 3 

од овој закон, не се разгледуваат во сојузните органи, им 
се отстапуваат на надлежните органи во републиките и во 
автономните покраини, за што се известуваат подносите-
лите. 

Сојузните органи имаат право за резултатите од ра-
ботата врз претставките и предлозите од став 1 на овој 
член да бидат информирани од органите на кои претстав-
ката односно предлогот им се отстапени.". 
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Член 9 
Член 11 се брише. 

Член 10 
Во член 13 зборовите: „од своја надлежност" се заме-

нуваат со зборовите: „што им се упатени". 

Член И 
Во член 15 став 1 и во член 16 став 1 по зборовите: 

„Претседателството на СФРЈ" запирката и зборовите: 
Претседателот на Републиката" се бришат. 

Член 12 
По член 16 се додава член 16а, кој гласи: 

„Член 16а 
Со парична казна од 450.000 до 4,500.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружен труд или 
друго правно лице: 

1) ако не го разгледа мислењето на сојузниот орган и 
во определен рок, не го извести за резултатите од разгле-
дувањето и за преземените мерки (член 9 став 2); 

2) ако на сојузниот орган во определен рок не му ги 
достави бараните податоци и известувања за прашањата 
на кои се однесува претставката односно предлогот (член 
9а став 1); 

3) ако на сојузниот орган не му овозможи преглед на 
актите, деловните книги и другите исправи, списи и еви-
денции, како и прибавување на потребните известувања 
(член 9а, став 2). 

Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се 
казни за дејствијата од став 1 на овој член и одговорното 
лице во организацијата на здружен труд или во друго 
правно лице. 

Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се 
казни за дејствијата од став 1 на овој член и одговорното 
лице во органот на општествено-политичката заедница, 
во друг државен орган или во месната заедница.". 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен листна СФРЈ". 

616. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВАТА ЗА 

ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВНИ 
ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение на За-
конот за Установата за одржување на поморските пловни 
патишта, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година. 

П бр. 855 
29 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И,ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УС-
ТАНОВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ 

ПЛОВНИ ПАТИШТА 

Член 1 
Во Законот за Установата за одржување на помор-

ските пловни патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 
50/74 и 17/81) во член 7 ставот 2 се менува и гласи: 

„Заради извршување на работите од член 4 од овој за-
кон, Установата донесува среднорочна програма за рабо-
та и развој." 

По став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Средствата за финансирање на среднорочната про-

грама за работа и развој се утврдуваат со сојузен закон." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

617. 
Врз основа на член 322 став 1 и на член 324 став 6 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а во врска со Амандманот IV точка 1 на Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Собранието на СФРЈ, на заедничката седница на Сојузни-
от собор и на Соборот на републиките и покраините од 28 
јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА * 
1. Се прогласува: 
- дека д-р Стипе Шувар по положба е член на Претсе-

дателството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

2. Се објавува дека Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија го сочинуваат: 

- од Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
на, Раиф Диздаревиќ; 

- од Социјалистичка Република Македонија, Лазар 
Мојсов; 

- од Социјалистичка Република Словенија, Стане До-
лани; 

- од Социјалистичка Република Србија, Никола Љу-
бичиќ; 

- од Социјалистичка Република Хрватска, Јосип 
Врховец; 

- од Социјалистичка Република Црна Гора, Веселин 
Турановиќ; 

- од Социјалистичка Автономна Покраина Војводи-
на, Радован Влајковиќ; 

- од Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
Синан Хасани, и 

- д-р Стипе Шувар како претседател на Претседател-
ството на Централниот комитет на Сојузот на комунисти-
те на Југославија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 506 
28 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

• Душан Поповски, с.р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сој>зниот собор, 

и покраините, Стјепан Новаковиќ, с.р. 
Абаз Казази, с.р. 
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618. 
Врз основа на член 315 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 

ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се прогласува Одлуката^ избор на членови на Со-

јузниот извршен совет, што ја усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 28 јули 1988 година и 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
28 јули 1988 година. 

П бр. 864 
28 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревиќ, е. р. , 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

Врз основа на член 288 точка 2 и на член 349 став 4 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, на предлог од претседателот .на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 јули 198$ година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

I 
За членови на Сојузниот извршен Совет се избираат: 
1. д-р Стево Мирјаниќ, од СР Босна и Херцеговина; 
2. Џевад Муезиновиќ, од СР Босна и Херцеговина; 
3. Јово Панајотовиќ, од СР Македонија; 
4Ч м-р Борис Рикаловски, од СЃ Македонија. 

II 
За сојузен секретар за стопанство се именува д-р Ра-

дослав Бохинц. 

III 
За претседатели на сојузни комитети се именуваат: 
1. д-р Драги Данев - за претседател на Сојузниот ко-

митет за сообраќај и врски; 
2. Франц Хорват - за претседател на Сојузниот коми-

тет за туризам. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 565 
28 јули 1988 година ' 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Стјепан Новаковиќ, е. р. 
Абаз Казази, е. р. 

619. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 9 ст. 1 и 2 од Законот за Меморијалниот цен-
тар „Јосип Броз Тито", Собранието на СФРЈ, на предлог 
од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 29 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА МЕМО-

РИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ ТИТО" 
За член на Советот на Меморијалниот центар „Јосип 

Броз Тито" се именува Јосип Врховец, член на Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Собрание на СФРЈ 

А С бр. 497 
29 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
4 на Сојузниот;собор, 

Стјепан Новаковиќ, е. р. 

620. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 18 ст. 1 и 2 од Законот за Сојузното јавно обвини-
телство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата 
за избор и именувања, на седницата на Соборот.на репуб-
ликите и покраините од 29 јули 1988 година и на седница-
та на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СОЈУЗНИОТ ЈАВЕН 

ОБВИНИТЕЛ 
За заменик на сојузниот јавен обвинител се именува 

Гане Тодоров, судија на Стопанскиот суд на Македонија. 

Собрание на СФРЈ 

А С бр. 499 
29 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Абаз Казази, е. р. Стјепан Новаковиќ, е. р. 

621. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 13 став 3 од Законот за Сојузниот општествен пра-
вобранител на самоуправувањето, Собранието на СФРЈ, 
на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седни-
цата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година и на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 29 јули 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СОЈУЗНИОТ 

ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

За заменик на сојузниот општествен правобранител 
на самоуправувањето се именува Љубомир Милиќ, досе-
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гашен заменик на сојузниот општествен правобранител на 
самоуправувањето. 

Собрание на СФРЈ 

А С бр. 486 
29 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стјепан Новаковиќ, е. р. 

622. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 8 став 5 од Законот за Наградата „ Едвард 
Кардељ", Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата 
за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
29 јули 1988 година и на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 29 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА Е Д -
ВАРД КАРДЕЉ" И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ 

НА ТОЈ ОДБОР 
Во Одлуката за именување претседател на Одборот 

за Наградата „Едвард Кардељ" и за објавување на соста-
вот на тој одбор (^Службен лист на СФРЈ", бр. 24/86) во I 
дел текстот се менува и гласи: 

„3аг претседател на Одборот за Наградата „Едвард 
Кардељ" се именува д-р Младен Жувела, член на Претсе-
дателството на Централниот комитет на Сојузот на кому-
нистите на Хрватска и член на Одборот за Наградата „Ед-
вард КарделЛ 

Во II дел од оваа одлука по зборовите: „Од Соција-
листичка Република Хрватска", текстот под 2 се менува и 
гласи: 

„2. Војо Вучковиќ, делегат во Соборот на здружениот 
труд на Саборот на СР Хрватска;". 

Собрание на СФРЈ 
А С бр. 498 
29 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, с.р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стјепан Новаковиќ, с.р. 

623. 
Врз основа на член 288 точка 2 и на член 349 став 4 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 јули 1988 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1988 го-
ди нах донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ЧЛЕНОВИ НА СО-
ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

I 
Се разрешуваат од должноста член на Сојузниот из-

вршен совет: 

1. Радован Макиќ, на лично барање; 
2. д-р Ибрахим Табаковиќ, на лично барање; 
3. м-р Мито Пејовски, поради заминување на друга 

должност; 
4. д-р Драги Данев, поради заминување на друга 

должност. 
II 

Се разрешува од должноста претседател на Сојузни-
от комитет за туризам м-р Миодраг Мировиќ, поради 
рамноправна застапеност на кадрите од социјалистичките 
републики и од социјалистичките автономни покраини. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 505 
28 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стјепан Новаковиќ, е. р. 

624. 
Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 

4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 4 од Законот за обезбедува-
ње на средства за отстранување на последиците од ката-
строфалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Со-
цијалистичка Република Црна Гора во 1979 година 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 36/79) и со.член 8 од Зако-
нот за средствата за отстранување на последиците од ка-
тастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Со-
цијалистичка Република Црна Гора во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/80), Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 29 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ШТО РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ГИ УПЛА-
ТИЈА ЗА 1987 ГОДИНА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПО-
СЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС 
ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Основица за валоризација на средствата за 1987 го-
дина претставуваат средствата што републиките и авто-
номните покраини ги уплатија за 1987 година до 15 јануа-
ри 1988 година и средствата што републиките и автоном-
ните покраини ги уплатија за 1986 година по 15 јануари 
1987 година, сведени на основицата за валоризација спо-
ред Одлуката за утврдување на структурата на средствата 
што претставуваат основица за валоризација на средства-
та за отстранување на последиците од катастрофалниот 
замјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка 
Република'Црна Гора во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/81), и тоа: 

Средства без обврска за враќање Динари 

1. СР Босна и Херцеговина 103,272.183 
2. СР Македонија 43,993.484 
3. СР Словенија 129,963.116 
4. СР Србија 179,310.304 
5. САП Војводина 83,952.294 
6. САП Косово 18,854.3 51 
7. СР Хрватска 200,259.583 
8. СР Црна Гора 16,293.883 
2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се валори-

зираат по следната структура: 
1) износот од 677,747.949 динари односно 87,35% од 

вкупно утврдената основица за валоризација за 1987 годи-
на ќ^ се валоризира по основ на зголемувањето на цени I е 
на градењето, со примена на индекс од 3.230,3 за зголему-
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вањето на цените на градењето во 1987 година во однос на 
1979 година; 

2) износот од 98,151,249 динари односно 12,65% од 
вкупно утврдената основица за валоризација за 1987 годи-
на ќе се валоризира по основ на зголемувањето на цените 
на инвестиционата опрема со примена на индекс од 
2.913,5 за зголемувањето на цените на инвестиционата опг-

• рема во 1987 година во однос на 1979 година. 
3. Средствата за валоризација за 1987 година утврдеа 

ни со примена на индексот на цените, согласно со точка 2 
од оваа одлука, изнесуваат 23.977,029.439 динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе ги обезбедат ре-
публиките и автономните покраини, без обврска за враќа-
ње, и тоа; 

Динари 
3.191,342.610 
1.359.497.553 
4.016,152.442 
5.541,091.483 
2.594,314.609 

582,641.831 
6,188,471.298 

503,517.613 

1. СР Босна и Херцеговина 
2. СР Македонија 
3. СР Словенија 
4. СР Србија 
5. САП Војводина 
6. САП Косово 
7. СР Хрватска 
8. СР Црна Гора 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

А С бр. 475 
29 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

625. 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-

бор одржана на 28 и 29 јули 1988 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините одржана на 29 јули 
1988 година, ги разгледа и прифати извештаите, информа-
циите и другите материјали на Сојузниот извршен совет, 
на Сојузното јавно обвинителство, Сојузното јавно пра-
вобранителство, Заедничката седница на Сојузниот суд, на 
врховните судови на републиките и автономните покраи-
ни, Сојузниот општествен правобранител на самоуправу-
вањето, Стопанската комора на Југославија, Комисијата 
на Собранието на СФРЈ за претставки и предлози, за ос-
тварувањето на задачите од Југословенската програма на 
мерки и активности за запирање на иселувањето на Срби-
те и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што 
го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и 
работат на Косово (во натамошниот текст: Југословенска 
програма). 

Собранието на СФРЈ се запозна и со извештаите, ин-
формациите и другите материјали на собранијата на СР 
Босна и Херцеговина, СР Црна Гора, СР Хрватска, СР Ма-
кедонија, СР Словенија, СР Србија и собранијата на САП 
Косово и САП Војводина на Постојаната конференција на 
градовите и општините на Југославија и Заедницата на 
општините и градовите во социјалистичките републики за 
извршувањето на Југословенската програма. 

Имајќи ја предвид состојбата и проблемите, оцените 
и предлозите содржани во наведените материјали, во из-
вештаите на работните тела на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ што ги разгледуваа тие материјали (Одбо-
рот за општествено-политички односи, Одборот за внат-
решна политика, Одборот за правосудство и на Одборот 
за прашања на борците и воените инвалиди), на Одборот 
на Соборот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ за прашања на развојот на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини и на Коми-
сијата на Собранието на СФРЈ за следење на извршување-
то на Југословенската програма, како и на расправата во-

дена за тие материјали на седницата на Сојузниот собор и 
на Соборот на републиките и покраините, Собранието на 
СФРЈ констатира: 

- политичко-безбедносната состојба во САП Косово 
и натаму е мошне тешка и сложена, а во одделни средини 
и се влошува; 

- процесот на иселувањето на Србите и Црногорците 
продолжува, а една од основните причини е притисокот на 
албанските сепаратисти и националисти. Во некои среди-
ни иселувањето се врши со ненамален интензитет и меѓу-
националните односи се влошуваат со тенденција на ната-
мошно заладување. Се уште се многубројни појавите на 
нарушување на уставноста и законитоста и на повреди на 
уставниот поредок, а што се пројавува низ различни видо-
ви отворени и прикриени напади и создавање атмосфера 
на несигурност и лична и имотна загрозеност; 

- задачите од Југословенската програма недоследно 
и ненавремено се извршуваат и досега преземените мерки 
и активности на субјектите задолжени и одговорни за из-
вршувањето на задачите од таа програма дадоа само по-
четни, а не и очекувани резултати. Роковите утврдени за 
поголем број задачи се пречекорени, реализацијата на од-
делни задачи не ни почна, а други се извршуваат непот-
полно; 

- организациите на здружен труд и другите самоуп-
равни организации и заедници, како и државните органи 
во САП косово се недоволно организирани, иницијативни 
и подготвени да ја прифатат и рационално да ја користат 
кадровската помош, материјалните средства и другите 
форми на помош на организациите, заедниците и органи-
те од социјалистичките републики и САП Војводина, што 
тие им ја даваат во рамките на остварувањето на задачите 

,од Југословенската програма; 
- недоследно се остваруваат мерките за најбрз развој 

на. САП Косово, за промена на стопанската структура и 
здружување на трудот и средствата; 

- на ниво на федерацијата не е обезбедена неопходна 
координација и синхронизација на сите носители на зада-
чите и обврските за спроведување на Југословенската про-
грама. 

И покрај постигнатите почетни резултати, основните 
цели од Југословенската 'програма не се остварени - про-
цесот на иселувањето на Србите и Црногорците не е за-
прен, недоволно е сторено врз создавањето услови за вра-
ќање на оние што се иселиле од САП Косово, а најмалку 
за доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат во оваа 
покраина. Заради потполно, доследно и навремено из-
вршување на задачите од Југословенската програма, зара-
ди пресечување и елиминирање на причините за иселува-
њето на Србите, Црногорците и другите граѓани од неал-
банска народност од САП Косово, воспоставување на ме-
ѓусебна национална доверба, развивање на братството, 
единството и заедништвото, рамноправноста и солидар-
носта на работните луѓе и граѓаните во САП Косово, како 
и заради спречување на контрареволуционерното дејству-
вање што се уште се манифестира во одделни средини во 
САП Косово, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор, врз основа на член 137 од Деловникот на Со-
јузниот собор, и на седницата на Соборот на републиките 
и покраините, врз основа на член 118 од Деловникот на 
Соборот на републиките и покраините, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Собранието на СФРЈ ги обврзува сите надлежни 

органи и организации во федерацијата итно и неодложно 
да преземат енергични мерки за остварување на уставнос-
та и законитоста и за заштита на уставниот поредок во 
САП Косово, а особено да обезбедат остварување и за-
штита на уставните слободи и правата на сите граѓани во 
САП Косово, нивната лична безбедност и имотна сигур-
ност, имајќи ја предвид крајно сложената политичка и без-
бедносна ситуација и се поагресивното дејствување на ал-
банскиот национализам и сепаратизам, на другите нацио-
нал изми и деструктивните сили. 

Појдовна точка и основа за спроведување на Југосло-
венската програма и за надвладување на кризата на меѓу 
националните односи во САП Косово претставува потре-
бата од реафирмација на братството и единството, како 
една од најголемите придобивки на Народноослободител-
ната војна и социјалистичката револуција. 
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Собранието на СФРЈ смета дека е неопходно што по-
бргу да се пресечат и елиминираат причините за иселува-
њето на Србите и Црногорците од САП Косово, што би 
придонело за средување на состојбата, воспоставување на 
меѓусебна доверба и развивање на братството и единство-
то, рамноправноста и солидарноста. 

2. Собранието на СФРЈ бара од Сојузниот извршен 
совет и од другите надлежни органи и организации на фе-
дерацијата, задолжени за остварувањето на Југословенска-
та програма, итно и неодложно да ја интензивираат рабо-
тата врз извршувањето на сите обврски утврдени во таа 
програма и тие обврски да ги извршат во потполност и во 
предвидените рокови. 

Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен 
совет и другите надлежни органи и организации да оства-
рат сестрана координација и соработка со другите органи 
и организации - носители на задачите од Југословенската 
програма и да поведуваат иницијативи и предлози за пое-
фикасно и подоследно извршување на оние задачи утврде-
ни во Југословенската програма што самостојно треба да 
ги реализираат органите и организациите во републиките 
и автономните покраини или заедно со органите и органи-
зациите во федерацијата. Од посебно значење е веднаш да 
се извршат задачите што се однесуваат на ефикасното 
функционирање на институциите на политичкиот систем 
и на правата на граѓаните во САП Косово, како и на реша-
вањето на имотно-правните спорови (самовласното зазе-
мање на земјиште, експропријацијата, правичниот надо-
мест и др.). 

3. Собранието на СФРЈ, односно Сојузниот извршен 
совет и пред нив одговорните органи и организации во фе-
дерацијата ќе преземат мерки за утврдување на личната и 
колективната одговррност на сите во тие органи и органи-
зации што не ги извршуваат енергично, во потполност и 
во утврдените рокови обврските од Југословенската про-
грама, вклучувајќи го и отповикот, сменувањето од фун-
кциите и другите мерки на одговорност. 

4. Собранието на СФРЈ и наложува на Комисијата на 
Собранието на СФЃЈ за следење на извршувањето на Југо-
словенската програма и на другите работни тела на Со-
бранието на СФРЈ, во рамките на утврдениот делокруг, 
редовно да го следат остварувањето на задачите од Југо-
словенската програма и за тоа да го известуваат Собрани-
ето на СФРЈ и да му предлагаат преземање на потребни 
мерки и дополнителни активности заради ефикасно, до-
следно и навремено извршување на задачите од Југосло-
венската програма. 

5. Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот из-
вршен совет и другите надлежни органи и организации ре-
довно да следат како Се извршуваат задачите од Југосло-
венската програма и на крајот од 1988 година да му подне-
сат на Собранието на СФРЈ целосен извештај за извршу-
вањето на таа програма, вохсогласност со задачите од точ-
ка 87 од Југословенската програма. 

6. Собранието на СФРЈ посебно истакнува дека е не-
опходно Собранието на САП Косово и пред него одговор-
ните органи и организации максимално да се ангажираат 
за ефикасно, потполно, квалитетно и навремено оствару-
вање на задачите од Југословенската програма, како и за 
утврдување на личната и колективната одговорност на ин-
ституциите и поединците што не ги извршуваат, го оне-
возможуваат извршувањето или го забаваат извршување-
то на обврските утврдени во Југословенската програма. 

Собранието на СФРЈ му препорачува на Собранието 
на СР Србија и на собранијата на социјалистичките репуб-
лики и на Собранието на САП Војводина, во рамките на 
своите права, должности и одговорности, веднаш да ги 
преземат сите потребни мерки и други неопходни актив-
ности во републиката, односно во автономната покраина 
заради ефикасно, потполно и навремено извршувње на об-
врските од Југословенската програма, како и заради ут-
врдување на личната и колективната одговорност на ин-
ституциите и поединците што не ги извршуваат, го оне-
возможуваат извршувањето или го забаваат извршување-
10 на обврските утврдени во Југословенската програма. 

7. Собранието на СФРЈ им наложува на надлежните 
ор/ани и организации во федерацијата да преземаат мер-
ки заради забрзување на општествено-економскиот развој 
на САП Косово, посебно во поглед на интензивирањето, 
здружувањето на трудот и средствата и поцврстото по-
враќање на организациите на здружен труд од САП Ко-

сово со организации на здружен труд од републиките и 
САП Војводина. 

Собранието на СФРЈ смета дека за таа цел е неопход-
но поголемо ангажирање на организациите на здружен 
труд и на надлежните органи во САП Косово, како и во 
републиките и САП Војводина, со обезбедување и на до-
полнителни поттикнувачки мерки, за вклучување на што 
поголем број ОЗТ од целата замја во процесот на 
здружување со ОЗТ од САП Косово. 

Неопходно е да се обезбеди доследно остварување на 
мерките донесени за најбрз развој на САП Косово за да се 
остварат поповолни услови за побрз вкупен развој и на-
предок на Покраината. 

8. Собранието на СФРЈ очекува дека организациите 
на здружен труд и другите самоуправни Организации и за-
едници, општествено-политичките и општествените орга-
низации, здруженијата на граѓани и другите општествени 
субјекти итно и решително ќе ги преземат сите потребни 
мерки и други активности заради остварување на Југосло-
венската програма. 

9. Собранието на СФРЈ очекува дека, и покрај постиг-
натите резултати, воспитно-обравовните, културните и на-
учните установи и натаму ќе ја продолжат својата актив-
ност во поглед на утврдување на адекватни програмски 
содржини врз кои воспитувањето, образованието и општа-
та култура ќе се изградуваат врз начелата на братството и 
единството, југословенскиот социјалистички патриоти-
зам, придобивките на Народноослободителната борба и 
социјалистичката револуција и самоуправувањето, како и 
дека ефикасно, доследно и навремено ќе ги реализираат и 
другите обврски утврдени во Југословенската програма. 

10. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 66.3-109/88-056 
29 јули 1988 година 
Белград » 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Сфпан Новаковиќ, е. р. 
Абаз Казази, е. р. 

626. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86) и член 2 од Законот за 
компензации за определени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/88), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА ЗА 
ПЧЕНИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ „850" И НА НАЈВИ-
СОКАТА ЦЕНА ЗА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН 
ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ОД ТИ-
ПОТ „850" И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА-

ТА ЗА БРАШНО ОД ТИПОТ „850" 
1. Заради обезбедување рамноправни услови на Сто-

панисување и стекнување доход, организациите на 
здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат деј-
ност со личен труд, со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните (во натамошниот текст: имателите на дуќа-
ни) кои произведуваат пченично брашно од типот „850", 
цените за тоа брашно можат да ги формираат така што, 
покрај постојните услови на продажба, највисоката цена 
да изнесува 623,00 динари за еден килограм. 

2. Компензацијата за пченично брашно од типот 
„850" се утврдува во износ од 233,00 динари за еден кило-
грам. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука го содржи и изно-
сот на компензацијата од точка 2 на оваа одлука. 

Правото на износот на компензацијата утврден со 
оваа одлука се остварува под условите и на начинот ут-
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врден во Законот за компензации за определени произво-
ди. 

4. Цената на пченично брашно од типот „850" од точ-
ка 1 на оваа одлука се подразбира франко натоварено во, 
превозно средство - паритет Нови Сад. 

5. Организациите на здружен труд и имателите на ду-
ќани што се занимаваат со промет на пченично брашно, 
постојната набавна цена на пченично брашно од типот 
„850" затечено на залихи можат да ја зголемат за 130,00 
динари за еден килограм. 

6. Организациите на здружен труд и имателите на ду-
ќани што се занимаваат со промет на пченично брашно од 
типот „850" ќе ги попишат сите количества на тоа брашно 
затечени на залихи на ден 3 август 1988 година во 24 часот 
и сите количества на тоа брашно кои до тој ден на рргани-
зациите на здружен труд што се занимаваат со промет и 
на имателите на дуќани им ги фактурирале производите-
лите односно добавувачите (стоки на пат). 

Организациите на здружен труд и имателите на дуќа-
ни што се занимаваат со промет ќе ја пресметаат и евиден-
тираат во своето книговодство или во друга евиденција, 
во согласност со прописите, разликата во цената од точка 
5 на оваа одлука за сите попишани количества на пченич-
но брашно од типот „850". Таа разлика мрже да се корис-
ти во согласност со прописите. 

Имателите на дуќани, попишаните количества на 
пченично брашно од типот „850" ќе им ги пријават на над-
лежниот орган на општината на чија територија вршат 
дејност. 

7. Организациите на здружен труд и имателите на ду-
ќани кои го произведуваат основниот вид пченичен леб 
(член 83 став 2 точка 1 од Правилникот за квалитетот на 
житата, мелничките и пекарските производи, тестенините 
и брзо смрзнатите теста („Службен лист на СФРЈ", бр. 
53/83) произведен од пченично брашнот од типот „850", 
малопродажните цени на тој леб можат да ги формираат 
така што највисоката малопродажна цена да изнесува 
380,00 линара за еден килограм. 
џ Малопродажната цена за основниот вид пченичен 
леб произведен од пченично брашно од типот „850" во ма-
си (граматуи) помали или поголеми од еден килограм се 
формира сразмерно со учеството на вредноста на брашно-
то од типот „850", на помошниот материјал (квасец, сол, 
вода, адитиви) и на другите трошоци во производството 
на лебот. 

8. Во малопродажната цена од точка 7 став 1 на оваа 
одлука се засметани трошоците за прометот на тој леб во 
износ од 3,30 динари за еден килограм. 

9. Начинот на спроведувањето на одредбата од точка 
7 став 2 на оваа одлука ќе го пропише функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на стопанството. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи точка 7 од Одлуката за определување 
на највисокото ниво на цените И на највисоките цени за 
определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/88). 

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 266 
3 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

627. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86) и член 2 од Законот за 
компензации за определени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/88), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА 
ЈАСТИВО РАСТИТЕЛНО МАСЛО И НА КОМПЕНЗА-

ЦИИ ЗА ЈАСТИВО РАСТИТЕЛНО МАСЛО 
1. Заради обезбедување рамноправни услови за стопа-

нисување и стекнување на доход, организациите на 
здружен труд што произведуваат јастиво растително мас-
ло од сончоглед, соја и маслодајна репка можат цените на 
тоа масло да ги формираат така што највисоките цени да 
изнесуваат, и тоа за: 

Масло од Масло од соја и 
сончоглед маслодајна репка 

1) сурово јастиво 
растително масло 2.184,84 дин/kg 1.851,03 дин/kg 

2) рафиниран© јас-
тиво растително 
масло: 
- во буриња и 

цистерни . 
- во лимена и 

пластична ам-
балажа од 3 / 
литра до 25 
литри 

- во стаклени 
шишиња од 1 
литар 

- во пластични 
шишиња од 1 
литар 

- во пластични 
шишиња од 3/4 
од литар 2.053,29 дин/3/4 1 1.739,53 дин/3/4 1 
2. Компензацијата за рафиниран© масло од сончог-

лед се утврдува во износ од 381,00 динари за литар, а за 
рафинирано масло од соја и маслодајна репка - во износ 
од 324 динари за литар. 

3. Цените од точка 1 одредба под 2 на оваа одлука го 
содржат и износот на компензацијата од точка 2 на оваа 
одлука. 

Правото на износот на компензацијата утврден со 
оваа одлука се остварува под условите и на начинот ут-
врден во Законот за компензации за определени произво-
ди. 

4. Цените на мешани јастиви растителни масла од 
сончоглед, соја и маслодајна репка се формираат односно 
компензацијата се утврдува сразмерно со учеството на од-
делните видови јастиви растителни масла во тие мешани-
ца по цените на тие масла од точка 1, односно на износот 
на компензацијата утврдена во точка 2 на оваа одлука. 

5. Цените на маслото од точ. 1 и 4 на оваа одлука 
важат, при постојните услови на продажбата, како најви-
соки продажни цени на производителите франко истовар-
на станица на купувачот. Во цената на рафинираното јас-
тиво растително масло во пластични шишиња е засметана 
вредноста на амбалажата, а во цената на суровото јастиво 
растително масло и на рафиниран©то јастиво растително 
масло во буриња и цистерни, во стаклени шишиња и во 
лимена и пластична амбалажа од 3 литра до 25 литри не е 
засметана вредноста на амбалажата. Врз тие цени се за-
сметува вредноста на амбалажата утврдена со прописите. 

6. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на јастиво растително масло и работните луѓе 
што самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓани (во, натамошниот 
текст: имателите на дуќани) можат во прометот на големец 
односно на мало постојните набавки цени на јастивото 
растително масло затечени на залихи да ги зголемат, и 
тоа за: 

Масло од Масло од соја и 
сончоглед маслодајна репка 

1) сурово јастиво 
растително масло 1.058,51 дин/kg 896,79 дин/kg 

2) рафиниранo јас-
тиво растително 
масло: 

2.606,00 дин/kg 

2.421,75 дин/1 

2.632,37 дин/1 

2.685,00 дин/1 

2.207,83 дин/kg 

2.245,66 дин/1 

2.230,16 дин/1 

2.275,00 дин/1 
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Масло од 
сончоглед 

Масло од соја и 
маслодајна репка 

881,55 дин/kg 745,65 дин/kg 

792,29 дин/1 

894,33 дин/1 

919,83 дин/1 

763,98 дин/1 

756,47 дин/1 

778,32 дин/1 

- во буриња и 
цистерни 

- во лимена и 
пластична ам-
балажа од 3 
литра до 25 
литри 

- во стаклени 
шишиња од 1 
литар 

- во пластични 
шишиња од 1 
литар 

- во пластични 
шишиња од 3/4 
од литар 709,03 дин/3/4 1 599,77 дин/3/4 1 

7. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на јастиво растително масло и имателите на ду-
ќани ќе ги попишат сите количества на залихите на јасти-
во растително масло од точка 1 на оваа одлука и на меша-
ни масла од сончоглед, соја и маслодајна репка од точка 4 
на оваа одлука затечени на ден 3 август 1988 година во 24 
часот, како и сите количества на тие масла што до тој ден 
на организациите на здружен труд и на имателите на дуќа-
ни им ги фактурирале производителите односно добавува-
чите (стоки на пат). 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на јастиво растително масло и имателите на ду-
ќани ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговод-
ство или во друга евиденција, во согласност со прописите, 
разликата во цената од точка 6 на оваа одлука за сите про-
пишани количества. Таа разлика може да се користи во 
согласност со прописите. 

Имателите на дуќани ќе му ги пријават попишаните 
количества на масло од точка 1 од оваа одлука и на меша-
ни масла од точка 4 на оваа одлука на надлежниот орган 
на општината на чија територија ја вршат дејноста. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи точката 6 од Одлуката за определува-
ње на највисокото ниво на цените и на највисоките цени за 
определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/88). 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 264 
3 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

628. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на це-

ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), 
во соработка со надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ДЕ-

РИВАТИТЕ НА НАФТА ВО ПРОМЕТОТ 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со работи на прометот на деривати на нафта ги формира-
ат цените на дериватите на нафта во прометот со примена 
на стапките за покритие на трошоците од оваа одлука врз 
набавната цена утврдена со Одлуката за разработка нд за-
едничките елементи за формирање на. цените на нафта, зе-
мен гас, деривати на нафта и минерални мазива, на која 
Сојузниот извршен совет даде согласност со Решението Б. 
п. бр. 256 од 2 август 1988 година, и тоа за: 

1) моторен бензин: МБ-86 и МБ-98; 
гасно масло - дизел-гориво: Д-1, Д-2 
и Д-3; масло за горење екстра лесно 

( Е Л ) и масло за горење лесно специ-
јално (ЛС) ДО 12,63% 

2) моторен бензин БМБ-95 до 20,78% 
3) масло за горење: лесно (Л), средно 

(С), средно нискосулфурно (СНС), 
тешко (Т) и тешко нискосулфурно 
(ТНС) ДО 4,20% 

4) млазно гориво (ГМ-1) до 13,14% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите млазни горива се формира во паритет со учество-
то за покритие на трошоците на прометот на млазното го-
риво (ГМ-1); 

5) примарен бензин (ако не се тран-
спортира со цевоводи) до 3,40% 

6) битумен за патишта (БИТ-200) до 5,26% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите битумени се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на битуменот (БИТ-
-200); 

7) авиобензин (АБ-80/87) до 10,55% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите авиобензини се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на авиобензинот 
(АБ-80/87); 

8) базно масло (I.V.90) до 6,32% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот, на 

другите базни масла се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на базните масла 
(I.V.90) спрема индексот на вискозитетот; 

9) аромата: бензен, толуен, О-ксилен, 
МП-ксилен и етил-бензен до 5,22% 

10) специјален бензин за маслодајни 
култури до 6,56% 

11) специјален бензин за гума до 6,56% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите специјални бензини се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на спе-
цијалниот бензин за гума; 

12) медицински бензин до 6,56% 
13) white-шпирит 140/200 до 5,56% 
14) петрол-кокс-калциниранрегулар .до6,56% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите видови петрол-кокс се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на пет-
рол-кокс-калцинираниот регулар; 

15) петролеј за осветление, петролеј за 
мотори и петролеј за сигнали до 6,56% 

16) парафин, кристален белен до 6,56% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите парафини се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на парафинот, крис-
тален белен; 

17) рафинати и дестилати - вретенски 
дестилат (ВЕД) до 5,56% 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите рафинати и десгилати се формира во паритет со 
учеството за покритт. на трошоците на прометот на вре-
тенскиот дестилат (В ЕД) 

18) минерални мазива до 12,16% 
19) течен гас: 

а) за покритие на трошоците на 
прометот на течниот гас на мало 
во шишиња, контејн*~" и садови 
- резервоари што се традени во 
моторни возила до 15,02% 

б) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на големо 
во шишиња, во контејнери и ре-
зервоари од кои се полнат садови 
- резервоари што се вградени во 
моторни возила, како и за покри-
тие на трошоците на прометот на 
големо - ако испораката се врши 
во стабилни резервоари и низ це-
воводи, освен ако испораката им 
се врши на инудстриски потро-
шувачи, на полнилници и фарми до 10,51% 

в) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на големо 
- ако испораката им се врши на 
индустриски потрошувачи, по-



Среда, 3 август 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна 1303 

лнилници и фарми во стабилни 
резервоари и низ цевоводи до 6,31% 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
co работи на прометот на течен гас, масло за горење (JI, 
С,СНС, Т и ТНС) и млазно гориво (ГМ-1), ако тие произ-
90ди ги набавуваат од домашно производство и од увоз, 
можат цените на тие производи да ги формираат така што 
на просечната набавна цена ќе го додадат учеството за по-
критие на трошоците на прометот. Просечната набавна 
цена се формира врз основа на набавките цени и на коли-
чествата од домашно производство и од увоз, што се ос-
тварени во периодот од последната промена на просечна-
та набавна цена до денот на утврдувањето на новата про-
сечна набавна цена,} вклучувајќи ги зависните трошоци и 
остварените позитивни или негативни разлики од перио-
дот од последната промена на просечната набавна цена. 

Просечната набавна цена од став 2 на оваа точка се 
формира најмалку секои три месеци. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на течен гас можат врз просечната набавна цена 
на течниот гас да го засметаат, како зависен трошок, изно-
сот за покритие на полнењето со течен гас на шишиња, 
контејнери и садови - резервоари, што се вградени во мо-
торни возила, до 15,02% од таа цена. 

2. Ако во прометот на деривати на нафта и на мине-
рални мазива учествува голем потрошувач кој самостојно 
ги организира дистрибуцијата и прометот на мало (Југо-
словенската армија), се применуваат 25% од утврдената 
стапка за покритие на трошоците на прометот на големо 
и на мало. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за определување на нај-
високото ниво на цените на нафта и деривати на нафта и 
за формирање на цените на тие производи во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/88) и Одлуката за опре-
делување на највисокото ниво на цените на земниот гас 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/88). 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 268 
3 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

629. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78, 58/79, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен 
сове* донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПАТИШТА 
КОЈ И СЕ ДОДАВА НА ЦЕНАТА ЗА ДЕРИВАТИ НА 

НАФТА 
1. На цената за деривати на нафта формирана во сог-

ласност со Одлуката за разработка на заедничките елемен-
ти за формирање на цените на нафта, земен гас, деривати 
на нафта и минерални мазива, за која Сојузниот извршен 
совет даде согласност со решението Е. п. (?р. 265 од 2 ав-
густ 1988 година, и се додава надомест за патишта во из-
нос, и тоа за: 

1) моторен бензин Дин/1 
- М Б - 8 6 72,400 
- М Б - 9 8 80,001 

-БМБ-95 80,801 
2) гасно масло - дизел-горива 

- Д - 1 67,602 
- Д - 2 64,100 
- Д - 3 67,202 

2. Износот на надоместот од став 1 на оваа точка ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат со про-
мет на деривати на нафта и што вршат непосредна про-

дажба на деривати на нафта односно даночните обврзни-
ци на основниот данок на промет деривати н а ф т а , го 
пресметуваат и уплатуваат на посебна сметка на самоуп-
равната интересовна заедница за патишта на републиката 
односно на автономната покраина на чие подрачје се нао-
ѓа нивното седиште во роковите, на начинот и по постап-
ката што се пропишани за пресметка и уплата на основни-
от данок на промет, согласно со Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот. 

Ако големите потрошувачи набавуваат деривати на 
нафта директно од производителот, производителот е 
должен износот на надоместот од точка 1 да го уплати на 
посебна сметка во републиката односно во автономната 
покраина во која се врши крајната потрошувачка на дери-
ватите на нафта. 

3. Средствата од надоместот од точка 1 на оваа одлу-
ка ќе се користат за одржување на патиштата и за отплата 
на странските кредити користени за изградба и одржува-
ње на патиштата. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 269 
3 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

630. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДДЕЛНИ 
ОДРЕДБИ ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ И НА НАЈВИСО-

КИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ 

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат точ. 2 до 5 од Одлуката за опреде-
лување на највисокото ниво на цените и на највисоките це- ' 
ни за определени производи и услуги ^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/88). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 270 
3 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател. 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

631. 
Врз основа на член 2 од Законот за компензации за 

определени производи (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/88), Сојузниот извршен совт донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ОД ЧЛЕН 2 СТАВ 2 НА 
ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДИ И НА ИЗНОСОТ НА КОМПЕНЗАЦИЈА-

ТА ЗА ПАСТЕРИЗИРАНО МЛЕКО 
1. Како цена со која се обезбедуваат рамноправни ус-

лови на стопанисување и на стекнување доход на органи-
зациите на здружен труд што произведуваат пастеризира-
но млеко, се утврдува цената на пастеризирано млеко за 
која ќе даде согласност Сојузниот завод за цени, согласно 
со одредбите од Одлуката за давање согласност за цените 
на определени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/88). 
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2. Компензацијата за пастеризирано млеко се утврду-
ва во износ од 51,80 динари по единица млечна маст, а нај-
многу во износ од 186,50 динари за еден литар. 

3. Цената на пастеризираното млеко од точка 1 на 
оваа одлука го содржи и износот на компензацијата ут-
врден во точка 2 на оваа одлука. 

Правото на износот на компензација утврден со оваа 
одлука се остварува под условите ќ на начинот утврден со 
Законот за компензации за определени производи. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 267 
3 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев*:;^ е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

612. Закон за измени и дополненија на Законот за 
вкупниот приход и доходот 1293 

613. Закон за измена на Законот за привремено ог-
раничување на располагањето со општествени-
те средства за нестопански и непроизводствени 
инвестиции во 1988 година 1294 

614. Закон за измени и дополненија на Законот за 
привремено ограничување на располагањето 
со дел од општествените средства на општес-
твено-политичките заедници и на самоуправ-
ните интересни заедници од општествените 
дејности за потрошувачка во 1988 година 1294 

615. Закон за измени и дополненија на Законот за 
работата на сојузните органи врз претставките 
и предлозите 1296 

616. Закон, за измена и дополнение на Законот за 
Установата за одржување на поморските плов-
ни патишта 1296 

617. Одлука за прогласување и објавување на соста-
вот на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 1296 

618. Одлука за избор на членови на Сојузниот из-
вршен совет 1297 

Страна 
619. Одлука за именување на член на Советот на 

Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито" — 1297 
620. Одлука за именување заменик на сојузниот ја-

вен обвинител 1297 
621. Одлука за именување заменик на Сојузниот оп-

штествен правобранител на самоуправувањето 1297 
622. Одлука за измена на Одлуката за именување 

претседател на Одборот за Наградата „Едвард 
Кардељ" и за објавување на составот на тој од-
бор 1298 

623. Одлука за разрешување на одделни членови на 
Сојузниот извршен совет и на претседателот 
на Сојузниот комитет за туризам 1298 

624. Одлука за валоризација на средствата што ре-
публиките и автономните покраини ги уплати-
ја за 1987 година за отстранување на последи-
ците од катастрофалниот земјотрес што го по-
годи подрачјето на Социјалистичка Република 
Црна Гора во 1979 година 1299 

625. Заклучоци на Собранието на СФРЈ за оствару-
вање на Југословенската програма на мерки и 
активности за запирање на иселувањето на Ср-
бите и Црногорците од Косово и побрзо враќа-
ње на оние што го напуштиле и доаѓање на си-
те што сакаат да живеат и работат на Косово 1299 

626. Одлука за определување на највисоката цена 
за пченично брашно од типот „850" и на најви-
соката цена на основниот вид пченичен леб 
произведен од пченично брашно од типот 
„850" и за утврдување на компензацијата за 
брашно од типот „850" 1300 

627. Одлука за определување на највисоките цени 
за јастиво растително масло и на компензации« 
за јастиво растително масло 1301 

628. Одлука за начинот на формирање на цените на 
дериватите на нафта во прометот 1302 

629. Одлука за утврдување на надоместот за па-
тишта кој и се додава на цената за деривати на 
нафта 1303 

630. Одлука за престанување на важењето на оддел-
ни одредби од Одлуката за определување на 
највисокото ниво на цените и на највисоките 
цени за определени производи и услуги 1303 

631. Одлука за утврдување на цената од член 2 став 
2 на Законот за компензации за определени 
производи и на износот на компензацијата за 
пастеризирано млеко 1303 
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